Fyll i anmälningsblanketten online och skriv ut. Skicka den tillsammans med övriga

Ansökan 1(2) Läsåret

handlingar till: Ädelfors folkhögskola, Kunskapens väg 3, 574 53 Holsbybrunn.

2019–2020

Jag anmäler mig som sökande till
Kursnamn: Allmän kurs
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs (Allmän kurs)
Startdatum: 2019-08-19
Kurslängd: 1-3 år
Studietakt: 100%

Allmän kurs
Du vill studera mot
Gymnasiebehörighet (grundskolenivå)

Behörighet till yrkeshögskola (gymnasienivå, färre kurser)
Grundläggande behörighet till högskolestudier(gymnasienivå)
Personlig utveckling/studieförberedande.

Känn dig för kurs
Vi rekommenderar att du deltar i en Känn Dig För-kurs, vilket är meriterande i vår
antagningsprocess. Om du inte kan gå Känn-Dig-För-kurs så rekommenderar vi att du kontaktar oss
och bokar in ett studiebesök istället.
Kommer du på Känn-Dig-För-kurs vecka 15? (8 april - 10 april 2019)
Ja

Nej

Funktionsnedsättning

Internat (ej distanskurser)

Studiemedel

Om du har någon
funktionsnedsättning,
ladda ner blanketten
nedan, fyll i och bifoga
med denna blankett
Klicka här

Jag vill bo på skolans internat

Jag ska söka studiemedel från CSN

Ja

Ja

Nej

Nej

Om du svarar ja dataregistreras dina personuppgifter
för vidarebefordran till CSN.

Personuppgifter
Förnamn, efternamn

Personnummer (10 siffror)

Gatuadress

Telefon bostad

Postnummer, postadress

Mobiltelefon

E-post

Nationalitet

Underskrift

Genom att skriva under medger du att dina personuppgifter lagras enligt personuppgiftslagen i folkhögskolornas
administrationssystem School Soft.
Ort och datum

Sökandens underskrift

Besöksadress Kunskapens väg 3, 574 53 Holsbybrunn Telefon
0383 -57100 E-post info@adelfors.nu Webbplats adelfors.nu

VÄND SIDA

Ansökan 2(2)
Tidigare skolor och utbildningar
Skolans namn

Antal år

Examensår

Bilaga nr.

Jag är intresserad av att läsa körkortsteori utanför skoltid

Har du behov av specialkost? Allergier? Om ja ange vad:

Hur har du fått information om kursen?
Bekanta

www.folkhogskola.nu

Annons

www.adelfors.nu

Mässa

Instagram

Facebook
Google

Arbetsförmedlingen/SYV

Annat sätt

Handlingar att bifoga. Handlingar märkta * måste bifogas för att din ansökan skall behandlas.
Kopior på betyg *

Personligt brev *

Om du har läkarintyg för funktionsnedsättning*

Anhörig
Namn, efternamn

Telefon

Besöksadress Kunskapens väg 3, 574 53 Holsbybrunn Telefon 0383 57100 E-post info@adelfors.nu Webbplats adelfors.nu

